
 

Til: Social- og Sundhedsudvalget 
Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune, den 1. 
oktober 2020  
Ældrerådet har følgende kommentarer til dagsordenen til mødet i SSU den 5. oktober 2020 

Punkt Bemærkninger 

98. Førstebehandling 
af kvalitetsstandarder 
for 2021 

27.00.00-G01-11-20 

 

Social- og sundhedsudvalget skal tage stilling til de reviderede 

kvalitetsstandarder, der hører under udvalget. Social- og 

Sundhedsudvalget har ønsket, at administrationen arbejdede videre 

med nye kvalitetsstandarder for støtte til etablering eller 

fastholdelse i egen bolig, aflastning og afløsning, kørsel og fortsat 

indsats med tidlig midlertidig støtte. Velfærdsudvalget ønskede, at 

der skulle arbejdes med forslag til nye kvalitetsstandarder til 

hjælpemidler og velfærdsteknologi, og forebyggende aflastning og 

længst mulig i egen bolig. 

Administrationen har foreslået følgende ændringer til 6 standarder. 
1. Generelle ændringer: 

Kvantitative funktionsniveauer er erstattet af konkrete 
funktionsniveauer- og ydelse er erstattet med indsats. 

2. Socialpædagogisk støtte: 

For at gøre visitationen mere fleksibel og kunne yde en 
tidligere indsats er målgruppen tilføjet: Hvis dit behov er 
kortvarigt, kan det i nogle tilfælde imødekommes af 

gruppebaseret og individuel tidsbegrænset indsats. 
Afsnittet Omfang og varighed er ændret så det tydeliggøres 
hvordan støtten leveres 

3. Afløsning og aflastning: 
Teksten er ændret så det tydeliggøres at de pårørende skal 
have mulighed for et aktivt liv. 

4. Kvindekrisecenter: 
Teksten er tilføjet at Kommunen tilbyder 10 timers 
psykologbehandling 

Midlertidig botilbud: 
5. Teksten er ændret så det er klart at formålet er at flytte i 

egen bolig. At der fra starten skal lægges en fælles plan for, 
hvad borgeren har brug for at lære. Det præciseres at 
botilbuddet er midlertidigt. 

6. Længerevarende botilbud: 
det er gjort klart at botilbuddet ikke behøver at indeholde et 
udslusningsforløb 

Ældrerådets kommentarer til ændringerne: 

1 ændring: Ældrerådet opfordrer til at der i hver kvalitetsstandard 

indføjes klagemuligheder. 

2. ændring: Ingen kommentarer 

3. ændring: Ældrerådet ser positivt på at der er kommet fokus på 

de pårørende. 

4. ændring. Ældrerådet bemærker, at tilføjelsen til loven om 

tilbuddet om 10 timers psykologhjælp, er tilføjet 
kvalitetsstandarden. 

5. ændring: Ingen kommentarer 

6 ændring. Ingen kommentarer 



Punkt Bemærkninger 

99. Sundhedsplejens 
service- og 
kvalitetsniveau - plan 
for udvikling af 
Sundhedsplejen 
2020-23 

29.12.00-G01-1-18 

Ældrerådet takker endnu engang for modtagelsen af forslag til plan 

for udvikling af sundhedsplejen 2020-23. Ældrerådet værdsætter 

arbejdet, der ligger bag en sådan plan for service- og 

kvalitetsniveau på sundhedsområdet for børn og deres forældre. 

 

100. Politisk 
mødekalender 2021 

00.01.00-A00-45-20 

 

 

101. Kvalitetskontrol 
vedrørende 
servicelovens § 100 

32.18.08-K01-1-20 

 

Ældrerådet opfatter det som meget betryggende at revisionen har 

anbefalet en udvidet kvalitetskontrol, jf., sag 115, på byrådsmøde 

juni 2020. Derved sikres der at den enkelte voksne/sag får den rette 

sagsbehandling og de rigtige økonomiske ydelser. Det er samtidig 

godt at medarbejderne ved kontrollen får mulighed for en større, 

grundig viden mv så man derved undgår forkerte 

hjælpeforanstaltninger og udbetalte ydelser/tillæg. 

Ældrerådet ser frem til at høre nyt om kvalitetskontrollen fremover. 

 

På Ældrerådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 


